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CU U. E. A. M O R T O S ?
Eblejes, U. E. A. mortos!
Tio estas la konstato, kinn ni devas fari, jiost la 

lastaj priparoladoj, kiujn havis, dum la Ivongreso 
de Vieno, lagvidanloj de nia rnovado.

Niaj membroj jam scias, ke kiam la Komitato 
de U. E. A. decidis. verdire ne alentinle tre zorge 
la slatutojn —, forloĝigi la oticejon de U. E. A. al 
Londono, kelkaj Svisaj samideanoj jirotestis apud 
tribunalo, kaj akiris ordonon, prokrasligi tiun 
forloĝigon, ĝis kiam ia bksperanta pojiolo, jier la 
voco de siaj delegitoj, firme eslus dirinta, ke ĝi 
konsentas pri tiu ŝanĝo.

La voĉdpnado de la delegitoj okazis.
Kun gravega plimulto, — j)li ol 80 0 „ —, la 

delegitaro de U. E. A. decidis, ke estis jili bone, 
kc U. E. A. vivu en Londono, ol ke ĝi mortu en 
Geneve.

Oni jiovis esperi, ke tio estus la fino de la mal- 
agrablaĵoj ĉirkaŭ nia universala Asoeio.

Ni ne kalkulis kun la obstino de kelkaj niaj 
Svisaj samideanoj, inter kiuj la antaŭa direktoro 
de U. E. A., S-ro Jakob, kiu ĉeestis la prikalkul- 
adon dc la voĉdonado, sed, jioste, ree j)rotestis 
ajiud tribunalo, ĉar denove kelkaj paragrafetoj de 
la slatutoj ne eslis pri-atentitaj.

Ni havis oftajn personajn kaj ĉiam bonajn 
rilatojn kun S-ro Jakob, scd ni pli forte rajtas 
atentigi lin j)ri la fakto ke, se vere iuj inankoj 
denove okazis, — li vere devas aŭ devus koni jilej 
bone la regularon de U. E. A., — estis lia devo 
atentigi la estraron pri tio kaj ne atendi ĝis kiam 
li estis kune protokolinte pri la kalkuloj de la 
voĉdonoj.

Li povas eble plendi, pro la maniero, en kiu li 
estis, antaŭ du jaroj, devigita, ĉu fakte, ĉu morale, 
forlasi la direkcion de U. E. A., sed tio neniam 
povas esli kialo, por neniu, persekuti la socielon 
mem, ĝis morte.

Car fakte estas ĝis-morte, ke S-ro Jakob kaj liaj 
amikoj havas la inlencon persekuti U. E. A.

La svisa juĝisto efektive nur j)ovas aj)Ogi sin sur 
tekstoj. Se ne ĉiuj j)aragrafoj de la statutoj, eĉ la 
j)lej malgrava, eslis priatentitaj, la juĝisto ja devas 
diri, ke ĝi estas nevalora.

Tio devigas U. E. A. liavi nunmomente du 
oficejojn : tio malebligas U. E. A. disponi pri sia 
mono; tio fakte malebligas la tutan laboradon de 
U. E. A.

Kaj tiel la gvidantoj de nia movado, en Vieno, 
alvenis al diskutado de j)rojekto, kiu kreas tut- 
novan U. E. A., kompreneble kun alia nomo, sed 
al kiu aliĝus ĉiuj naciaj societoj, kiuj, ĝis nun, 
estis aliĝintaj al la Universala Esperanto-Asocio, 
kiu ticl mortus tre malbelan morton.

Kvankam ni scias, ke la klojmdoj, kiujn S-ro 
Bastien, nome deĉiuj,ankoraŭ faris enSvisujo post 
la Kongreso, ni kuraĝas esprimi la esperon, ke, en 
la j)!ej proksimaj tagoj, niaj Svisaj sarnideanoj 
ekkonscios, ke ilia agado, eĉ se ĝi apogas sin sur 
iu regularo, estas vere krima kontraŭ Esperanto.

En le mezepoko eslis Moŝtoj diversaj, kiuj 
ankaŭ sin aj)Ogissur leĝo j)or j)lenumi krimon. La 
krirnoantaŭ la monda konscienco tamen estis kaj 
restis krimo. Kaj inter ĉiuj krimoj. unu el la plej 
malbelaj estas certe la krimo pro gala venĝemo.

Por la esperantistaro U. E. A. jdenumos la 
samajn servojn, eĉ se ĝi nomiĝas alimaniere ; se 
nur la samaj homoj kunmetas ĝin.

Sed kontraŭ la granda publiko, kaj ankaŭ 
konlraŭ nia persona fiereco, estus vere bedaŭr- 
indege, se, okaze de nia granda jubilea jaro, ni 
devus anonci al la mondo la definitivan forfalon 
de tiu Universala Esperanto-Asocio, pri kiu ni iam 
estis fieraj ; por kiu, ni tiel multe laboris kaj j)ro 
kiu, ni en nia movado jam tioin multajn suferojn 
ellenis.

Tial nia ve-krio iras al Geneve, al liu Geneve, 
en kiu la tuta homaro jam metis tiom da esjiero.

Esjieru ni, ke almenaŭ la Esperantistojn ĝi ne 
seniluziigos !

M aur.  J A U M O T T E .
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REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA
N O T O .

Pro la vojaĝo, kiun nia direktoro faras nun- 
momente al Ibcrio, Maroko, Madeiro kaj la Azoroj, 
S-ro De SchuUer, pri/orgis la linlaboradon de liu 
ĉi numero.

* *

KUNVENO DE LA KOMITATO
#r

La Ivoinitato de «Reĝa Belga Ligo Esperanlista» 
kunvenis, csccptc, en Gento, laG-an de Septembro, 
antaŭlagmeze en la « Hotelo Universel ».

Ceeslis: Anlverpeno: S-ro Jaumolte, sekrelario- 
kasisto ; Bruĝo : F-ino Tbooris, vicprezidantino, 
kaj Poupeye, sekrelario ; Bruselo : S-ro Kempe- 
neers, prezidanto ; Gento : S-ro Van de Velde kaj 
Ninove : S-ro Cogen, vicprezidanto.

Senkulpigis sin : S-roj BotTejOn kaj Faes (Ant- 
verpeno), F-ino Jennen (Bruselo), S-ro Tassin 
(La Louviere), S-ino El\vortby (konstanta komit- 
atanino) kaj S-ro De Ketelacre, ĉefdelegito.

S-ro Kempeneers, kiu malfermis la kunsidon je 
la 10 1 2 h. klarigis ke, kvankam la statuto de la 
Icĝigita Socielo donis al la estraro la povojn de la 
adminislrantaro ĝis la proksima ĝenerala kun- 
veno, la cstraranoj tamen decidis kunvoki la 
malnovan Komitaton, por priparoli kun ĝi 
kelkajn gravajn punktojn.

La Prezidanto tiam klarigis la situacion de la 
universala movado, tiel kiel niaj membroj ĝin 
jam konas.

La Komilalo, posl funda diskulo, opiniis, kc 
« Belga Ligo », kiu eslas nun jura individueco 
devas esti tre singardeina, rilatc al la situacio de 
U. E. A. lia kia ĝi povas ekiĝi el la procesoj, kiujn 
kelkaj personoj faras al la universala asocio.

(ii decidas, ke « Belga Ligo » skribos rekomcn- 
ditan leteron al U. E. A. informantc ĝin, ke je la 
tino de tiu ĉi societa jaro, ĝi eksiĝas, se la danĝero 
jc proccsoj kaj de sentinaj pli-elspezoj ne eslas 
forigita. Ĝi realiĝos al l T. E. A. tuj, kiam la 
situacio estos ree normala aŭ aliĝos evenluale al 
nova Asoeio londota, se la neceseco evidentiĝas 
al la aliaj naciaj societoj, kinj aliĝisal U. IL A.

La ĉefdelegiteco, kiu baldaŭ vakos pro eksiĝo 
de S-ro De Ketelaere, restos lia, ĝis kiam la 
situacio de U. E. A. klariĝos. S-ro Van den 
Bossche, teritoria sekrelario, povos dumtempe 
daŭrigi la ĉiulagan laboradon.

Sugesto eslas farita, krei kategorion de apro- 
bantaj membroj, tiel ke, ĉe demando de aŭtoritat- 
uloj, ni povu paroli, ne nur nome de la batalantaj 
efektivaj membroj, sed ankaŭ nome de multaj 
simpatiantoj, kiuj deziras la enkondukon de 
internacia lingvo.

Tiu ĉi afero estos pli funde diskutata, okaze de

la kunmelo de la regularo pri interna aranĝo.
S-ro Jaumotte komunikas, kc, por la depono de 

Ia membro-Iisto de B. L., la grupaj sekretarioj 
devus komuniki la naciecon de ĉiuj la ne-belgaj 
membroj.

Je la 12-a 1 2 b. la prezidanlo termis la kunsidon.
S-ro Jaumotte, sekretario-kasislo, klarigas la 

situacion de Belga Ligo kiu estas bona. Cio antaŭ- 
vidigas, ke, linance, la kalkuloj por la jaro 19JG 
balaneiĝos. Kompreneble liu situacio estas nur  
cbla, dank’al granda ŝparemo en la elspezoj. Por 
pliakrigi la propagandon pliaj elspezoj estusdezir- 
indaj. Pliaj enspezoj por la sekvanta jaro estas do 
same dezirindaj.

★
♦ *

La Ceremonio Henri Petiau.
Dimanĉon, la G-an de Septembro, okazis en la 

enterigejo de Gentbrugge, tre malgaja ceremonio, 
kiu tamen estis okazo por la reprezentantoj de la 
diversaj lakoj de nia Esperanto-movado, bonorigi 
la memoron dc nia bedaŭrata amiko Hcnri Petiau, 
la senlaca kaj ĉiam prizorgema ĝenerala sekretario 
de Reĝa Belga Ligo Esperantista.

Ce la lombo, alendis la Esperantislojn la du 
filinoj kaj la frato de la mortinlo kaj kun ili 
mullaj aliaj familianoj.

Ce la enirejo de la enterigejo, formiĝis sek- 
vantaro, kun antaŭ si la Ilago de la Genta Grupo 
Uaj, malrapide, ĝi iris ĝis antaŭ la tombo, kie 
S-ro Kempeneers, pcr manpremo kaj kelkaj vorloj 
esprimis, intime, la kunsenton de ĉiuj kun- 
veninloj.

Tiam parolis anlaŭ la lombo, S-ro Cogen, vic- 
prezidantode Belga Ligo Esperanlista, kiu diris la 
kvalitojn de la kara morlinto kaj memorigis la 
gravan rolon, kiun li ludisen la nia nacia societo.

S-ro Van de Velde liam parolis, kiel Prezidanlo 
de la Genta Grupo, kaj, kun emocio, inemorigis 
|>ri la grandaj servoj, kiujn Hcnri Petiau faris al la 
loka movado.

S-ro Maur. Jaumolle tiam, noine de la Univers- 
ala Esperanto-Asocio kaj la tuta internacia espcr- 
antistaro, atentigis pri la sc eble ankoraŭ pli grava 
rolo, kiun ludis la mortinlo sur la internacia 
kampo. Dum multaj jaroj, li cstis la Prezidanto de

u i>aciai
kaj ĉiam li plenumis tiun plej altan postenon, kun 
zorgo kaj amo.

S-ro Jaumotte, aldonis. vorton nome de « Belga 
Esperanto-Instituto » kaj posle F-ino Thooris 
konkludis aI|)ortante la saluton de la plej juna  el 
la Ligaj Grupoj, tiu de La Louviere, kies Prezid- 
anlo, S-ro Tassin, bedaŭrinde ne povis ĉeesti la 
ceremonion.



1936 BELG A  E S P E R A N T IS T O 75

XXVI=a Belga Esperanto=Kongreso
A n tv e rp en o ,  1 5 - 1 6 - t 7  Majo 1937

CU VI JAM ALIGIS AL LA KONGRESO ?
Ne ? Do f a r u  tu j  !
JK

Gis n un ,  est is  la l i b e r t e m p a  p e r io d o  k a j  vi 
h a v is  p r e t e k s to n  p o r  esti  ne j a m  a l iĝ in ta .

Nun la labo ro  en la g r u p o j  j a m  re k o m e n e i s  
k a j  a n k a ŭ  en A n tv e rp e n o  la L. K. K. ek -  
k o m e n c is  la p r e p a r a j n  a r a n ĝ o jn .

J k

Gi r a j t a s  seii,  k iel  eb le  plej b a ld a ŭ ,  ĉu ĝi 
d e v a s  k a lk u l i  p r i  m u l t n o m b r a  eeesto.

Gi j a  f a r a s  t ion  j a m  nun .  Sed h e lp u  ni, 
h a v ig i  al ĝi p r i  tio, p le n a n  ee r teco n .  Estos la 
p le j  be la  in s t ig i lo  en ĝ ia  laboro .
Informbultcno.

La L. K. K., kiu de nun prilaboras la cfeklivigon 
de la programo, kiun ĝi jam provizore kunmetis, 
estas feliĉa pro Ia promesoj, kiujn oni al ĝi fariŝ 
en diversaj grupoj, veni multnombre al la Kon- 
greso.

Ni nun insistas, por ke la belgaj grupanoj, kiel 
eble plej baldaŭ aliĝu.

Listo de K ongresano j .
105 S-ro Lcniairc Bcrck-Plaĝe (Fr.)
Kromc, ni j a m  riccvis la aliĝilojn dc S-ro Fr. .1. Hasclicr 
(Kerkrade);  I)-ro Dcsmonlin (Douai) ; S-ro Hubcrt Ivarclier 
(l)onai) ; S-ro kaj S-ino Em. Boone (Mouscron); S-ro .1. Gent- 
ncrsvers (Valcncicnncs) ; kaj G-roj Mortclmans (Antverpcno) 
scd, ĉar ui nc jam  ricevis la monon sur  P. C. K. 1119.10, ni 
cilos ilin cn nia lislo dc la proksiina inonato.

Lastmomente Fraiilino Thooris de Bruĝo transmetis  nin 
la sekvantajn nomojn dc aliĝintoj, (kaj la m o n o n ) :

S-ro Boedt Albert (Bruĝo ; F-ino Guiot Su /anne  (Gento) ; 
F-ino Boedt (Bruĝo) ; S-ro Pierre Guiot (Antverpeno) kaj 
S-ro Yves Boedt (Bruĝo).

Kaj ni r icevisankaŭ la pagon de S-ro Geerinck (S!a Nikolao). 
Ni ankaŭ citos t iu jn  nomojn en nia listo de la proksima 
m onato.

Entu te  jam  aliĝis 119.

Post ĉiu parolado, bela ilorgarbo estis demelata 
antaŭ la monumento, kaj post la vorta honorigo, 
ia llora honorigo ankoraŭ daŭris. Gviditaj de S-ino 
Schools, la vidvino de la Prezidinto de Belga Ligo 
Esperantista, multaj privataj Esperantistoj ankor- 
aŭ aldonis pli intiman Iloroferon kaj baldaŭ la 
monumento estis tute cirkaŭata de florbedo.

Fine, la frato de S-ro Pctiau, meze de la I>lej 
granda emocio, dankis la Esperantistaron nome 
de la tuta familio pro la gesto, kiun ĝi havis je 
Lhonoro de lia trato.

Reĝa Belga Ligo Esperantista ricevis nulta jn  
leterojn de simpatio kaj, lastmomente, ankaŭ 
telegramojn de bedaŭro pro malebleco ĉeesti. 
Inler tiuj lastaj : de S-ro De Kelelaere, ĉefdelegito 
dc U. E. A. ; Boffejon, administranto-delegito dc 
« Belga Esperanto-Instituto », Faes, sekretario de 
« La VerdaSlelo»kaj de la L. K. K. Antverpeno 1937, 
de F-ino Jennen, Prezidantino de la Brusela Grupo 
Esperantista, kaj de S-ino EI\vorthy-Posenaer.

La apartaj Numeroj
kun nacilingva Teksto

Dum diversaj monatoj, ni enŝovis en niajn 
numerojn de Belga Esperantisto paĝon en naciaj 
lingvoj.

Ni ne laris tion nur, ĉar iuj esprimis la deziron, 
ke ni tion klopodu, sed ĉar ni mem estas kon- 
vinkitaj, estas cerlaj, ke la enpreso de tiuj mal- 
grandaj novaĵoj, kaj precipe la krom-presado de 
apartaj folietoj, kiujn oni povas sendi al konat- 
uloj, estas fakte bonega propagando.

Dum la libertempaj monatoj, ni tamen ĉesis. 
Ni ne nur ĉesis, ĉar ni pensis, ke eble la aparte 
presataj folieloj nc vendiĝas, sed, precipe, ĉar de 
la lasta monato restis al ni sloketo de kelkaj 
centoj, kiujn nck la grupoj, nek la membroj petis 
de ni.

La propagandrimedo, pri kiu ni parolas, eslas 
bonega, sed komprencble Belga Ligo Esperantista 
ne eslas kapabla kuri ĉiu-monate novan monan 
riskon. La krom-presado estas ebla nur, se 
minimumo, — ni diru de 1.000 ekzempleroj —, 
estas certigata.

Ni do memorigas, ke de la lasta numero restas 
al ni ankoraŭ proks. 500 kaj ke ili cstas haveblaj.

Aliflanke, ni demandas ke la grupoj kaj la 
individuoj, kiuj volas certigi al ni la ĉiumonatan 
deprenon de iu kvan to ,— eĉ nur50 —, tion sciigu 
al ni. Tiel ni povas prizorgi regulan adininislradon.

Ĉiuokaze, ni enprcsos paĝon nacilingvan en la 
proksima numero.

La eldono de la apartaj numeroj, do dependos 
n u r d e n i aj m e m b roj.

Ke ili tuj sin anoncu kiel firmaj prenantoj de 
kelkaj dekoj aŭ centoj !

Propagando
De diversaj pasintjaraj numeroj de nia revuo 

« Belga Esperantista » restas kelkaj ekzempleroj 
en stoko.

Ni metigis ilin sub banderoloj kaj eslas pretaj, 
ilin forsendi ĝis kvar aŭ kvin diversaj numeroj, al 
unu sama (lersono.

Ke la grupestraroj aŭ membroj transsendu al ni 
la nomojn kaj adresojn de personoj, kiujn ni povus 
interesigi, sendante al ili kelkajn tiajn numerojn.

Prefere tiuj jiersonoj estu,ĉu malnovaj inembroj, 
kiujn ni klopodas rekapti, aŭ interesitoj, kiuj iam 
lernis Esperanton, sed neniam estis membroj de 
nia Ligo.

Ni atendas do kaj forsendos la numerojn, po 
unu ĉiusemajne, dum iom pli ol unu monato.

La grupoj aŭ la membroj poste, j)er speciala 
letero aŭ per interparolado, klopodu akiri la aliĝon 
detiu, kiesatento eslis liel vekigita.
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O kaze de la duob la  ju b ileo  de n ia j bona j sa m id ea n o j Ju lio  B agh ij k a j  K alocsaij, la fe s t-  
ko m ita to  d em a n d is  a l iu ko n a ta  E speran iisto  en ciu lando verk i a rtiko lo n  p r i a m b a u  aŭloro j 
aŭ p r i  n n u  el ilia j verkoj, an p r i ilia tu ia  verkaro, sed tiel, ke kiel eble p le j, t iu j  a r tiko lo j 
estu d iferenca j u n u  de la a tia .

Por B elgu jo  verkis la a rtiko lo jn  la d irektoro  de nia r e v u o !
•.  ■ *

(( LA INFERO !> infera laboro
Kiam en la poezia klaso, la prolesoro atenligis 

nin pri la dezirindeco, ke ni faru, ĉiu laŭvice, 
paroladon pri iu beletristika aŭ arta temo, la 
subskribinto, tiam deksepjara junulo, elektis « La 
Infero » ’n de Dante.

Dudek jarojn poste, kiam ni klopodas revoki en 
nian spiriton, liun sludenlan lempon, dum kiu ni 
penis sur la traduko de la Eneido kaj la Odiseo, ni 
demandas al ni, kio povis allogi nin, kiam ni 
tamen, krom la malnovaj, studis kvar modernajn 
literaturojn, elckti verkon skribitan en lingvo, 
kiun ni ne studis, verkon plie, kiun, laŭ nia ideo, 
tamen devis esti malfacile ĝuebla de junulo, pro 
la pensakrigo kiun ĝi bezonigas, pro la tilozolia, 
historia kaj ĝenerala erudicio, kiun ĝi supozas ĉe 
la leganto.

Solvon al liu demando ni ne povis Irovi. La 
fakto mem tamen evidentiĝis por ni, ke la legado 
kaj trastudado de la verkotiam, ne konvinkis nin 
pri la ĝusteco de la « Laseiate ogni speranza».

Ivaj estis granda ĝojo por ni, kiam, antaŭ tri 
jaroj, ni sciiĝis, ke K. Kalocsav ankaŭ, ĉe la 
pristudo de la verko, ne estis lortimigita pcr la 
« Ciun esperon lasu ĉe 1’enpaso ».

Kaj tamen, malmultaj verkoj, al kiu ajn 
litcraturo ili apartenas, donos al tradukema 
aŭtoro, tiom da okazoj por malesperi, kiel « La 
Infero » de Dante.

Kalocsav niem, en la antaŭparolo, konfesas, ke 
la inkuba scnto pri la neebleco bone traduki 
la verkon, ofte kaj ĉiam denove, kaj ĝis la lasta 
kanto, vekiĝis en li kaj ke vere, eĉ antaŭ la lasta 
kanto, li dubis, ke li povos ĝin fini.

Tiuj plej bone komprenos lin, kiuj anstataŭ 
originale verki, sin dediĉis al ĉiuspecaj tradukaj 
laboroj.

Originale verkipovasŝajni laboropli altstaranta, 
povas esti, laŭ iaj vidpunktoj, tasko pli malfacila, 
ĉar ĝi supozas ĉe la aŭtoro iun imagon, iun kre- 
kapablecon, kiun multaj ne kredas necesa ĉe 
tradukanto.

Ni povas, kiel Esperanlaj propagandistoj, pli 
ĝoji pro la naskiĝo de originala literaturaĵo ; tamen 
ni rajtas konlraŭstari tiun opinion, ke traduka 
laboro estas malpli valora.

La tradukinto de romano, de poeziaĵo, se li ne

bezonas tiun imagon, kiu donas la intrigon aŭ la 
idcon, bezonas eble pli subtilan imagon por 
elvoki per alia, simila, samsenca stilfiguro aŭ 
alegorio, la bildon prezentatan de la aŭtoro.

Kiam, kiel en la « Infero » de Dante, la « sorĉisla 
implikiteco de la rimoj prezentas kvazaŭ sen- 
finan trikaĵon kaj, kiam ŝiri ĝin unuloke, signifas 
malvolvi la tuton », kiel tre bonc diras Kalocsav, 
tiam la apero de lia traduko estas vera beno por 
nia movado kaj alta ĝuo por tiuj, eble ne tiel 
multnombraj, scd tial ne malpli interesaj Esper- 
antistoj, kiuj kapablas, kiel demandas Danle mem, 
sidiĝi sur benko, kaj, post vera penado, valorigi 
unufoje pli la veraĵon, ke la dura ŝelo kaŝas 
dolĉan kernon.

A1 la eminenta verkislo, ni volas doni la 
certigon, ke de ĉiuj liaj libroj, kiujn ni legis, cstis 
en lia traduko de Danlc, ke ni plej prolunde ĝuis 
la belaĵojn kaj la belecon de nia ĉionebliganta 
lingvo.

Kaj por lini, ni volasaldoni konfeson, ke, se olle 
ni koleriĝis kontraŭ lingvaj aŭ vortaj novajoj, 
nenie la neologismoj, tamen oflaj, liel malmulte 
ĝenis nin, kiel en « La Infero»... ĉaroni sentas ke, 
sen ili, la iidela traduko ne estus ebla, kaj ke tie 
ĉi do la celo, escepte, pravigas Ia rimedojn.

Maur. JAUMOTTE.

Baffhv, la Diableto.
\ Ti konas ĉiuj tiun simpalian ludilon, kiu kon- 

sistas el skaloleto kubforma, fermata per hoketo, 
kaj el kiu, je la granda amuzo de la infanoj. 
elsallas, kiam oni torŝovas la termilon, beleta 
diablo, kiun oni, puŝante sur lia kapo, reenŝlosas 
en la skatolelo, ĝis kiam, iom poste, oni denove 
havasokazon por fari surprizon al iu alia.

Pri tiu ludilo el niaj intanjaroj, ni pensis, kiam, 
alendinte lin sur la perono en la stacidoino de 
Antverpeno, ni ekvidis, subile sallante el vagon- 
aroelektra, nian bonan samideanon Baghv.O

Kun la vivplena masko, en kiu la pinta nazo 
kaj la fajraj okuloj luj ekvidiĝas kaj kiu ŝajnis, 
kiel enŝraŭbita en griza peltkolumo, li efektive 
aspektis kiel simpatia diablelo, elsallinle skato- 
leton.

En kelkaj jtaŝoj. li slaris apud ni. En la sama 
momento, la valizoj kuŝis tcre.
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— Bonan tagon, Karaj Samideanoj, eslis liaj 
unuaj vortoj.

Kaj duin li alridetis nin, lia rigardo jam esploris 
la stacidomon, tuj trovis la gazelvendejeton kaj 
jam ni aŭdis :

— Mi rapide iras por aĉeti hungaran gazeton. 
Mi jam de kvar semajnoj ne p 1 n legis novajojn de 
mia palrujo.

Kaj kiam, duonminuton poste, Hagliv revenis 
al ni, kuŝis malantaŭ la ridetanta masko, tamen 
klare videble, iom da melankolio : Hungarlando 
ne venis al li. La gazetvendisto ne liavis hungaran 
ĵurnalan !

Sed jam ree la konverŝacio ekfajris kaj oni 
bal)ilis kaj babilis ; aŭ pli ĝuste, li babilis, 
babiladis. La borno de Hungarujo jam malaperis; 
la liomo de la mondo, de la universo, ree staris 
anlaŭ ni.

Dum du tagoj, ni havis la plezuron resti kun 
Baghv. La vesperon mem de lia alveno, ni, kiel 
Prezidanto de la Antverpena grupo, liavis la 
agrablan taskon, lin prezenti kaj danki pro la plej 
interesa vespero kiun multaj el niaj membroj jam 
havis en sia Esperanto-kariero.

La postan tagon, ni pli liberepovis paroli dum 
horoj kun li, pri ĉiuspecaj lemoj pri-Espcranlaj 
kaj ĝeneralaj.

Kaj ĉiain, kun nekredebla rapidcco kaj movi- 
gebleco, la unu homo prenis la lokon de la alia.

Dum kvin minutoj, ni sentis en la paroloj de 
Baghy la plej vibrantan internaciecon de pensoj, 
kaj, kvin minutojn poste, ni vidis antaŭ ni la plej 
fervoran patrujamanton, kiun ni Belgoj jiovas 
imagi al ni.

La klarigojn, kiujn li mem donis al tiu ĉi apud- 
ekzistado de tiel malsimilaj sentoj, ni bone kom- 
pren as.

Sed, ne nur estas la tereno de tio, kion ni povus 
norni lapolitikon, keBaghv montr iss inal  ni, kiel 
escepte moviĝema.

Ankaŭ en lia ordinara rakonlmaniero, la anek- 
doto ridiga, gajcga, estas tuj sekvata de elvoko 
de la plej terura, peniga okazintajo, kiun, nur 
homo kiu multe suferis, povas tiel starigi antaŭ 
niaj okuloj.

Scianle ke multaj aliaj, pli kompelentaj ol ni, 
parolos en tiu ĉi serio de arlikoloj, pri la verkoj de 
nia bona poeto kaj aŭtoro, ni intencis ne paroli 
pri i!i, kaj nur memorigi pri du agrablaj tagoj, 
kiujn ni j>asigis kun li.

Scd tiuj, kiuj konas liajn verkojn, konsentos, ke 
en aŭtoro, kiel Baghv, ĉe kiu ĉiu linio eslas 
respegulo de io okazinla, ofte nur malmulte 
ŝanĝita, la elvoko de tiuj du lagoj preskaŭ estas 
elvoko de lia tnta verkaro.

Tiel, kiel Baghv aperis al ni dum tiuj du tagoj, 
liel Baghv ankaŭ aperas, en siaj libroj.

Li eslas la homo de la kontrastoj, la liomo de la 
ĉiam daŭrantaj suprizoj, la diableto, kiu elsallas 
la skatoleton. Maur. JAUMOTTE.

E s p e r a n t o ,  l i n g v o  d e  la  p aeo .
INSTRUANTO (k o m e n c e ) . S-ro Stult, estas via 

vico legi la irazojn, fonnilaj  per la vortoj 
el la « F u n d am en to  », uniiaj pai agrafoj. 

STULT (u iu isp ire ) . La m atu ra  homo, kiu estas 
tajloro, donas p o m o ,  kiu estas frukto, 
al leono, kiu estas besto kaj rajdas snr 
kolombo, kiu eslas birdo, kun rozo, kiu 
estas iloro, en la mano, al la suno, kiu 
brilas sur  la ĉielo kaj la nazo de la pnlro 
estas pura .

INSTR. ( k o n s te n u te ) .  NIi ne kredis la 1’unda-  
menlon  tiel riĉa ! Sed vi forgesis la
akuzalivan n ĉe p o m o .  Kial n ?

*
KLER (p ec ia n te ). Car estas la rekta kom- 

p lemenlo  kunigita sen prepozicio al sia 
determinato .

INSTR. (se n p a c ie n c e ). S-ro Slult, kiam mi diras: 
Johano  batas Ludovikon, kio estas la 
subjekto, kio la rekta  k o m p lem cn to ?

STULT ? '?
INSTR. (se n p a c ie n ce ). Kiu b a ta s?  Kiu ricevas la 

b a to jn ?  Tiu kiu estas batata  ricevas 
specialan s tam pon,  nom e n.

STULT ( k o k o k r ie ) .  Erare ,  S-ro, Erarc  ! Kiam mi 
venas hejme tro malfrue, mia edzino 
ĉiam diras france al mi : Vi malbona  
s u b j e k t o  kaj m i  ricevas la s tampon. Mi, 
do la subjekto, estas la aknzato aŭ 
akuzativo aŭ, kiel vi nomis t io n ? ( r id a d o ) .  

INSTR. (r e z ig n e ) . Ni daŭrigos sekvan fojon.
Proverbo  de Ia semajno :

STUI/r  (b r a k le v e ) . Mi, mi ! Sinjoro ! « Po r  
sperto kaj lerno ne sufiĉas clerno ».

Tyn.
NOVA F I L M O  DE S -R O  R A V E ST E IN

La 16-an de Seplembro, en la Haga Amatoro- 
Filmklubo, S-ro Raveslein montris sian novan 
filmon « Tra Aŭstrio».

Tiu ĉi nova 16 mm.-tilmo, kun esperantaj 
tekstoj, vidigas la vojaĝon tra Innsbruck, Zell am 
See al \ Tieno, enhavas j)Iie multajn kongresajn 
bildojn kaj finiĝas per la postkongresa ekskurso 
al Graz, Klagenfurt, Gross (ilockner kaj la revojaĝo 
tra Tirolo.

S-ro Ravestein akiris, per tiu nova filino, 
grandan sukceson kaj Belga Ligo Esperantista 
jam de nun prij)ensas la organizon de nova vojaĝo 
de nia nederlanda samideano al nia lando.
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BELGA KRONIKO
Grupa Kalendaro.

ANTVERPENO. — Reĝa Esperanto-Grupo 
« La Verda Stelo ». — Kun.venejo « De Wilte 
Leeuw », Frankrijklei, 4, Avenue de France : ĉiu- 
sabate je 21 h. : kunsido laŭ indikita programo.

Sabatou, la 3-an : Parolata Gazeto.
Sabaton, la 11-an : Parolado deS-ro Van I)jrck,«Ekzorcismo».
Sabaton. la 17-an, Vizito al la Esperanto Magazeno, Wil- 

lemsstrato,  jc  la 20-a,30 h.
Sabaton, la 24-an : Gramofonkoncerto en la sekretariejo, 

Schoenmarkt,  10/1 je  la 20-a h. 1/2.
Sabaton, la 31 -an : Parolado de S-ro Jaumotte ,  je la 21 -a h.

BRUĜO. — Bruĝa Grupo Esperantista, Reĝa 
Soeieto. — Ĉiumarde, je la 20-a. — SIDEJO : 
« (iouden Hoorn-Cornet d’Or », placo Simon 
Stevin, tel.SM.59; KUNVENEJO: Katejo «Vlissin- 
ghc » Bleekersstraat, 2, rue des Blanchisseurs.

Nova k u r s o  por komencantoj : Malfermo en la S ide jo : 
Vendredon, 2-an de Oktobro, je  la 20-a Enskribiĝoj je la 
19-a 30 h. Sekvontaj lecionoj eiu-vendrede.

Kunvenoj dum Oktohro, eiuj en la Kunvenejo :
La 6-an : Legado kaj klarigado de H. E. (S-ro Ch. Poupeye).
La 13-an : Kantvespero (Gvidado : F-ino A. Boereboom ; 

Fortepiano : S-ino Poupeve ; Violono : S-ro Hasenbrocckx.
La 20-an : Lingvaj konkursoj kun premioj. (Gvidado S-ro 

G. Groothaert kaj F-ino Vanden Herghe).
/ \

La 27-an : Surpriza vespero. Prezidos « ? ». (Ciu alportu 
surprizan donaceton).

La 1-an de Novembro (dimaneon) je  la 10-a 1/2 en la 
S-ta Georgostrato : Par topreno  en la funebra sekvantaro ĝis 
la Milita Tombejo.

N. H. La grupa HIBLIOTEKO estas malfermita eiumarde,
— kaj ankaii eiuvendrede, dum la daŭro dc la kurso — de la 
19, 30-a ĝis la 20-a, en la grupa sidejo. Bibliotekistoj S-ro 
Karel Decoster kaj F-ino M. Vanden Berghe. Tie ankaŭ 
samtempe : vendado kaj mendado de esperantaĵoj : libroj, 
steloj, postkartoj,  skribpapero, k. t. p.

BRUSELO. — «Esperantista Brusela Grupo».
— Kunvenejo: «Brasserie du Sac», Granda Placo,4, 
ĉiulunde je la 20.30-a h.

Lundon, o-an de O k to b ro : La Generala Kunveno de 
Brusela Grupo okazos en « La Sako » je la 20-a h. Balotelektoj 
por la ja ro  1937.

Lundon, 12-an de Oktobro : Fraŭlino Obozinski malfermos 
kurson, jc la 20-a h. Venu m ultnom bra j ,  por ke la novuloj 
liavu bonan impreson pri niaj kunvenoj.

Jaŭdon, 29-an de Oktobro, je  la 20-a horo, okazos festo kun 
provleciono laŭ Sceli-metodo en la salono por Cambromuziko 
en « Palais des Beaux Arts » de Bruselo.

Post koncerto, Sinjoro Huenting faros provlecionon kaj la 
publiko vizitos ekspozicion de Esperantolibroj.  Tio estos 
la komenco de kursoj kiuj okazos eiujn vcsperojn en diversaj 
kvartaloj de la urbo.

La samideanoj el la tuta lando cslas kore petataj ceesti tiun 
gravan okazontaĵon.

GENTO. — Genta Grupo « Esperantista ». —
Kunvenejo en la lernejo Nova Strato Sankta Pelro 
N° 45 : ĉiumerkrede je la 7-a vespere.

Merkredon, la 7-an dc Oktobro, je  la 19-a horo, rekomenc- 
iĝos la komencaj kaj perfektigaj lecionoj en la lernejo : 
45, St. Pietcrs Niemvstraat.

Ciuj grupanoj cstas petataj lari personan propagandon, ee 
amikoj kaj konatuloj.

Ĵaŭdon, Ia 8-an, je  la 19-a h. 1/2, ĉe S-ino I)e Rijke, 
233, K ortr i jksches traa t : Teatrajo kaj bonhumoraj  diskutadoj.

LIEGO. — Societo Lieĝa por la Propagando 
de Esperanto.

Ĵaŭdon, 1-an de Oktobro, je 19 li. 30, perlektiga kunveno 
en Kafejo Dechesne, Sclessin ;

Vendredon 2-an de Oktobro, je  20-a h., malfermo de la 
kurso de S-ro Dechesne en Gercle Polvglotte de Lieĝo ;

Mardon 0-an, je 19 h. 30, malfermo de la kursoj de S-ro 
Leroy en Lernejo Hocheporte (Lieĝo) kaj de S-ro Soveur cn 
Lernejo Morchamps (Sera ing) ;

Ĵaŭdon 8-an, je  20-a h., perfektiga kunveno en Hotelo 
« du Phare », Lieĝo ;

Vendredon 9-an je  19-a h., malfermo dc la kurso de S-ro 
Goyen en Lernejo de Kastelo, Sclessin ;

Lundon 12-an je  19-a h., malfermo dc la kurso de F -ino 
Haiwir en ĉi ties domo en Chenee ;

Merkredon 14-an je  19 h. 30 malfermo de la kurso de S-ro 
Ponthir  en lernejo de Centro, Jemeppe ;

Jaŭdon 15-an de Oktobro je  19 h. 30, perfektiga kunveno en 
Kafejo Dcchesne, Sclessin.

Grupaj Raportoj :
ANTVERPENO. — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  « La Verda

Stelo ». — Post diversaj intimaj kunsidoj,  sen ditinila pro- 
gramo, la grupo rekomencis la laboron, per Mitul-vesper- 
manĝo, kiu okazis la 12-an de Septembro en restoiacio 
« Roode Hoed », Koornmarkt .

Kiel kutime la plej agrabla atmosfero regis dum la manĝo 
kaj dum la tuta vespcro, inter la 25 partoprenintoj .

Sabaton, 19-an de Septembro, multaj samideanoj kunvenis 
kaj liavis la plezuron renkonti  la bonekona tan  csperantiston, 
S-ron Yung.

Fine, la 2(i-an de Septembro, okazis intima kunsido kaj 
jjrelego de F-ino Hofkens pri «Humorajoj». La membroj de la 
teatra sekcio prezentis la tre amuzan teatraĵeton « Rozalio », 
t radukita  de S -ino Vander Veken. La aktoroj : G-roj Ameryckx 
kaj Van der Vcken estis kore aplaŭditaj.

BRUĜO. -  « B r u ĝ a G r u p o  E s p e ra n t i s t a  », Reĝa Soeieto.
— La 18-an de Aŭgusto la grupo havis la plezuron akcepti 
Ges-rojn H. Vermuvten, el Antverpeno. I)ank’al S-ro Ver- 
muvtcn, tiu Literatura Vespero akiris  grandan sukceson. La 
ĉcestantoj plezure aŭdis lin deklamanlan poeziajon spcciale 
de li vcrkitan por la okazo, kaj p lurajn  el liaj talentplenaj

/X

flandraj tradukajoj de esperantaj poeziajoj. Ciuj grupanoj 
admire aplaŭdis S-ron Vermuvten, liel ar ta  dcklamisto, 
kiel bona verkisto, kaj S-ro Poupeve, deĵoranta prezidanto 
liu varme dankis kaj esprimis la esperon ree aŭdi lin estonte. 
Samvespere kclkaj samideanoj antaŭlegis interesplenajn 
li teraturajojn,  nome Ges-roj Groothaert,  S-ino Poupeye kaj 
S-ro Van Rove, dum S-ro DeVooght sukcese prezentis mcm- 
verkitan poeziaĵon «En revo ».

La 25-an, S-ro Van Rove parolis pri « Floroj en la vivo ». 
Li ĉarmis sian aŭdautaron  kaj sukeesis pri trakti  per ĝustaj 
esprimoj tiun delikatan temon. Post tio, li lotumis belegajn 
daliojn kaj lekantegojn de li ku l tu r i ta jn .  Samvespere, la 
grupo plezure ricevis ia viziton deGes-roj dc Vricze-Sanders,
— ia nova esperantista paro —, kiuj venis por adiaŭi antaŭ 
sia foriro al Nederlando. A1 S-ino de Vrieze, la grupo don- 
acis busteton de D-ro Zamenhof kaj tlorgarbon. Ŝi emoci- 
plene dankis kaj certigis, ke ŝi ne forgesos la grupon, ankaŭ 
S-ro tle Vrieze esprimis siajn dankajn  sentojn al Ja Majstro, 
D-ro Zamenhof kaj al Esperanto, la unuaj kaŭzoj de ilia 
feliĉo. Dum la kunveno, eniris ankoraŭ karavaneto de britaj 
samideanoj, alkondukataj de S-ro Goodes kaj akompanataj 
de du svedaj fraŭlinoj. Ili agrabligis la finiĝon tlc tiu vespero, 
pcr belega pianoforta ludado kaj kantado.
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D=ro Pierre Corret.
La franca Esperantistaro kaj kun ĝi la internacia 

funebras pro la perdo de D-ro Pierre Corret, unu 
el niaj plej malnovaj pioniroj, kiuj, en la lenipo 
de la skismo, kontraŭbatalis vigle de Beaufront.

Li estis, de 1908 ĝis 1921, ĝenerala sekretario de 
la franca Societo kaj iĝis Akademiano en 1920.

La tradukon de « Ivnock », kiun oni ludis dum 
la Universala Kongreso en Parizo, li kunmetis 
dum li kuŝis en malsanulejo pro malsano kiu 
daŭris du plenajn jarojn.

D-ro Corret estis apenaŭ 5o-jara.
La belga Esperantistaro prezentas al la francaj 

amikoj siajn plej sincerajn kondolencojn.

La 1-an dc Septembro, S-ro Poupeve gvidis la legadon kaj 
klarigadon de Belga Esperantisto.  Poste la londona sam- 
grupano S-ro Mo}r Thomas, kiu faris sian kutim an viziton, 
gvidis kantadon kaĵ mem aŭdigis kelkajn numerojn  el sia 
neeleerpebla repertuaro. La grupo havis la plezuron vidi 
inter  la ĉeestantoj la simpatian bulgaran samideanon, S-ron
N. Babaskeroff, kiu duin pluraj jaroj estis samgrupano.

La (S-an de Septembro, S-ro H. Groverman, intcresplene 
raportis pri siaj vojaĝimpresoj dum la Viena internacia 
kongreso. Pli ol kvardek ĉeeslantoj atente lin aŭskullis  kaj 
dankis lin pro lia ĝuoplena rakontado pcr  cntuziasma 
aplaŭdado.

BRUSELO. — « E s p e ra n t i s t a  B ruse la  G rupo  ». — Esper- 
antrsta Reprezentantaro Brusela clmctigis 1000 grandajn 
aliŝojn por la komuna ĝenerala propagando en Bruselo. La 
fakto, kc kvin grupoj cl diversaj partioj havas ĉiu sian 
apartan kvadraton sur  tiuj afiŝoj, cge impresas la publikon.

Bruscla Grupo ankaŭ elmctigis 1000 grandajn afiŝojn du- 
kolorajn (kiel tiuj de E. R. B.) Por anonci la kursojii ,  du 
afiŝoj, gluitaj sur  aŭtomobilo, promenas en la urbo.

LA LOUVIERE. — « Verda  Stelo ». — La 21-an de Aŭgusto, 
S-ro Dauchot prelegis pri la vegetala vivo. Li klarigis la 
diversajn fazojn de la kreskado de la plantoj, ek dc la origino 
de la greno. Li parolis pri la partoj dc la floroj, la fruktoj ,  la 
naskiĝo de Ia plnntido ; montr is  kicl la kreskaĵoj sin nutras,  
kiel ili spiras k. c.

Tiu ĉi parolado havis grandan sukceson apud la aŭdantaro.
Post tiu ĉi prelego, estis ankoraŭ diskutataj  kelkaj pri- 

propagandaj aferoj kaj cu tiu diskutado sin precipe miksis 
S-roj Daems kaj Bonge.

Finc oni eklcrnis  « La Espero » ’n, kun akompanado de 
S-ro Jacques, filo.

La 4-an dc Septembro, S-ro J. Bonge, vicprezidanto, pre- 
legis trc  interese pri la bruligo dc la mortintoj .  Lerte, li 
klarigis Ia historion de tiu kutimo, ek de la pratempoj kaj 
aukaŭ la tcknikon. Malgraŭ la funebra ŝajno de tiu ĉi 
subjekto ,  S-ro Bonge sukcesis, d ank ’ al elektitaj vortoj, 
interesi la aŭdantaron,  kaj eĉ ĝin amuzi. Varmaj aplaŭdoj 
rckompencis  Ia sindoneman vic-prezidanton.

Oni decidis okazigi, la 18-an de Septembro, ĝeneralan, 
kunvenon kun tre grava tagordo, pri kiu oni informos la 
mem braron  per aparta  cirkulero. Dum tiu vespero, S-ro 
Parfondrv prelegos pri « Cu Esperanto  estas amuziga ».

Oni skr ibu  al Radio Wallonia !

GENTO. — « Genta Grupo  E s p e ra n t i s t a  ». — Krom la 
ordinaraj kunsidoj,  la grupo organizis, la 17-an de Septcmbro, 
paroladon de S-ro advokato Groverman, kiu paroladis pri la 
Internacia Kongreso de Vieno. Tiu ĉi guis belan sukccson. 
Poste la membroj ankoraŭ  sin amuzis per esperantaj ludoj.

Familia Kroniko.
G R A T U L O J .

— AI F-ino Volande HUBRECHT, komitatanino dc la Bruĝa 
Grupo, kasistino de la XXIV-a Belga Esp. Kongreso ; kiu 
edziniĝis al S-ro Hugo Vrielvnck, gazetisto el Bruĝo, 29/8/36.

— Rce al F-ino Julie t te  BOEDT, mcmbrino de la Bruĝa 
Grupo, pro ŝiaj novaj naĝsporta j vcnkoj en Lieĝo 18/8 kaj eu 
Kuocke, 1/9/36.

— A1 S-ino EKvorthv-Posenacr, kiu gajnis premion en la 
XVIl-aj Floraj Ludoj-Pcntekosto,  Manresa, pcr sia verko 
« Patrinjo », kiun ŝi verkis la 19-an de Oktobro 1906, t. e. 
antaŭ 30 Jaroj ,  kiam ŝi eklcrnis  Esperanton.

Radio-Kurso de Esperanto por Belgoj
Ĝiu scias ke jam de kclkaj ja ro j ,  dcpost kiam la radio en nia 

lando iĝis ŝtata — t. e. politika — afero, tiu disvastigilo cstas 
malpermesita  por  la klerigo de nia popolo.

Neniaj kursoj povas esti disaŭdigataj, kaj ĉiuj multcgaj 
klopodoj de Bclga Esperanto-Ligo por ŝanĝigi tiun situacion 
restis vanaj.

Tial B. L. E. pr i traktis  la aferon kun niaj nord-francaj kaj 
nederlandaj samideanoj, kaj tie atingis pli bonan rezultaton.

La radio-stacio P. T. T .-nord .  Lille — 247 m. — konsentis  
akcepti belgajn lernantojn al siaj radio-kursoj.

Nova kurso komcnciĝos la 4-an de Oktobro, kaj okazos 
ĉiudimanĉe je  la 9 h. 15 — 9 h. 45.

Oni aliĝu pagante la kotizon dc Bfr. (50.— al la poŝtĉckkonto 
n° t(iH9.')8 dc Belga Esperanlo-Instituto , Willemsstrato 21, 
Antverpeno.

Tiu kotizo enhavas Ia prezon de la kurso, de la lernolibro, 
de abono al Belga Esperantisto, ka j la kotizojn al Belga kaj 
al Internacia Esperanto-Ligoj.

La taskojn oni sendu ankaŭ al Bclga Esperanto-Instiluto, 
Antverpeno.

Ni esperu ke saman rezultaton ni atingu baldaŭ cn Ncder- 
lando, por prilabori la tlandran parton de nia lando.

Estos bone se multaj samidcanoj sendos dankesprimon al 
Radio-Stacio P. T. T .-nord,  Lille.

OFRANCHOMME kaj K
Rue des Pierres, 80 ,  Steenstraat

— BRUĜO —
Ĉiuspecaj Ŝtofoj kaj silkaĵoj 
Blanka tolaĵo — Trikotaĵoj 

— — — Meblaro — — —

Firmo * N0VELTY ))

S-ino L. VAN VVASSENHOVE-BOCKHOLTS
2, P h i l ip s to e k s t r a to  — BRUGO

KORSAĴOJ — TOLA.iOJ
Liveras en luta Belgujo kaj laŭ korespondaj mendoj

B E L G A  M A R B O R D O
Grand Hotel dOostduinkerke

Bonc konata de multaj Esperantistoj
P. BEN0IT, Delegito de U.E.A. Posedanto

Por pngoj al U. E. A . : IJ. Ĉ. K. 4108.89 de la 
ĉefdelegito S-ro De Ketelaere (Speciala  
Num ero), Antverpeno.

Por pago j al Belga Esperanto-Inslilulo :
P. Ĉ. K. 1689.o8, Antverpeno  ( W illem s- 
strato, 2 \) .
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La (( MINIPIANO )> R H S T E D
PREZENTATA

D K

G. F A £ S
Sehoenmarkt, 16 

JVlarehe aux Souliers
ANTVERPENO

kostas
Fr. 3 .2 5 0 ,

•V*| » 1 f* -  -  •* , .• ;• . *

TURNU VIN AL SAMIDEANAJ FIRMOJ :
EN BR UĜO

A L G R A I N - C O U C K E ,  23, Vlamingstr. rue Flamande,
Tel. 33424. Nuntempaj Novaĵoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

C A F E  d e  l a  B O U R S E ,  Granda Placo 22. Clirisliaens, Tel. 31424 
Rendcvuejo dc la Esp-istoj duin la somcraj koncerloj.

C a f e  V L I S S I N G H E ,  Vital Jeliansart,  Iileekerstr. 2, ruc des 
Blanchisscurs. Kunvenejo de B.G.K. Artaj kaj ordin. vitrajoj.

R A C H E L  C A R P E N T I E R ,  Gentholstr. 30, rue Cour de Gand' 
Gigaroj, Tabako.

C R E M E R I E  d e  D I X M U D E ,  F-ino M.M. Mcstdagh, St Jacobstr.  
<S r. St Jaccjues, specialaĵoj : Butero, Ovoj, Fromaĝoj.

D E  G U C H T E N E E R E ,  J .  «Agcnce Maritime Minne », Komvest, 
44, Sipmaklero, Transporto ,  Eldoganigo, Asekuro, T. 33422

F O T O  B R U S S E L L E ,  Steenstr. 41 rue des Picrres. Tcl. 33411. 
b o t o g r a f a d o  i n d u s t r i a .  F o t o - K i n o - A p a r a t o j ,  A k c c s o r a ĵ o j ,  l a b o r o j .

H O T E L  V A N  E Y C K ,  Zilve’str. S. Familia Hejmo, Gentra sed 
kvieta situacio, burĝa klientaro, modcraj jirezoj.

M. H U Y G H E ,  Potterierei,  1. Ilustrilaj po.ŝtkartoj, ĉiuspecaj 
memoraĵoj pri Bruĝo. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

L O N G E ,  Vlamingslr. 26 ruc Flamande. Kafo, Teo, Ĉokolado, 
Biskvitoj. Tel. 31150.

E m i e l  M E S T D A G H .  Moerkerkscbe Stvv. 113 St-Kruis, Tapet- 
isto, Murjjaperoj, Tapiŝoj, Drapiraĵoj, Seĝegoj.

P h .  M I C H O L T ,  Koningenstr. 7, rue des Bois, apud Preĝejo 
Sta Walburgo. — Roboj, Manteloj.

G. G.  P L A T T E E U W ,  Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
Tel. 31523 ; Fromaĝoj, Kafoj.

A n t o i n e  P O U P E Y E ,  Damjioortstr. 23, St-Kruis. Tel. 31461. 
Giuj asekuroj en la tu ta  lando. Informoj sen devigo.

R A H I E R ,  Wapenmakerstr .  4, R. des Armuriers,  Bombonoj. 
Migdalmielajo. Buteraj vafletoj.

J .  R O O S E ,  Bdo Guido Gczelle 15. Tel. 32224.
Iiolanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elvcno.

S A B B E - D E  V E E N ,  Steenstr. 76, B. des Pierres. Tel. 33048. 
Floroj-Agento de « Fleurop » N° 669.

V A N  C O M P E R N O L L E .  « H E T  S C H A A P J E  », Visclimarkt 6. 
Mebloj, Matracoj, Lano, Lnnflokoj, Metalaj litoj.

V O L C K A E R T ,  Gcldmuntstr .  30, B. de la Monnaie. Tel. 33607.
A

Porkaĵoj,  Gasaĵoj, kortbirdajoj.

W I T T E R Y C K ,  Steenbrugge, Tel. 33513. 
(^iuspecaj Esperanto-j)rcsaĵoj.

L. VAN WASSENHOVE
2, Philipstockstrato — BRUGO

Librotemulo—Organizado kaj enskribo de la libroj 
— Kontrolo — Starigo de Bilancoj — Raportoj — 
Serĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

RADIOLUX, Steenstraat 94 Brugge, Tel. 317.85
KONTHAŬ LA ĈEFPREĜEJO

RADIO APARATOJ — FONOGRAFOJ — DISKOJ 
LAMPOJ -  ĈIO POR ELEKTRO -  Iv. T. P.

E S P E R A N T O  P A R O L A T A

RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

Estraro de « Belga Ligo Esperantista ».
Pivzidanto : Dro Paul Kcmpcneers, 19, Avenuo Montjoie, 

Uccle. (Tel. 44.53.00).
Vicprezidanto : S-ro Leon Gogen, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidantino: F-ino Vvonne Thooris, 4, Wijnzakstraal,  

B. de rO utre  Bruĝo. (Tel. 320.86).
Generala Sekrctario ad inlerim  kaj Kasisto : S-ro Maurice 

Jaumolte,  44, Avenuo De Bruvn, Wilrvck (Antverpeno), 
(Tel. 777.58).

Gefdelegito dc U.E.A. : S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten- 
straat,  Anlverpeno. (Tel. 962.46).

Por pcigoj de ko lizo j, anoncoj, abonoj ka j 
donacoj. P. C. K. 1337.67 dc Bclga IAgo 
Esperantista ( \V ilrijck-Antverpeiw).

O S T E N D O BELGUJO
H O T E L  V R O O M E

20, BULVARDO ROGIER. TEL.37 
R E N D E V U O  l )E  L A  E S P E R A N T I S T O J

HOTEL 1)U COltNET D’OK
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUĜO
Sidejo de la Bruĝa Grupo Esperantista  (Beĝa Societo). 

Tre komfortaj eambroj,  bonaj manĝaĵoj.
Oni parolas Ksperanton. English spoken. DS (106).

Presejo de BEEGA ESPEKANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Willemsstrato, 21, ANTVERPENO.


